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Ramazan Başlangıcı: 1 Ramazan 1443 - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Ramazan 1443 - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Arefe Günü: 30 Ramazan 1443 - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

18 Nisan 2022 Pazartesi

17 Ramazan 1443

TeravihNamazıGünlükKur̓ anOkuma
HerGüneBir KavramHerGüneBir Ayet

PeygamberimizdenDualar
PeygamberimizdenHatıralar HerGünBir SahabeTanıyalım

5 Vakit Namaz



Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine
imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip

gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde
bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde
bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim
nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa

erenlerdir.
(Haşr suresi – 9. ayet)

HER GÜNE BİR AYET

ÎSÂR: “Bir şeyi veya bir kimseyi diğerine üstün tutma,
tercih etme” manasına gelen îsâr, ahlâk terimi olarak
“bir kimsenin, kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip
olduğu imkânları başkalarının ihtiyacını karşılamak
üzere kullanması, başkasının yararı için fedakârlıkta

bulunması” demektir.

HER GÜNE BİR KAVRAM

Ramazan akşamlarını
ailemizle ve

arkadaşlarımızla
sohbet yaparak,

öğrendiğimiz bilgileri
onlarla paylaşarak
güzelleştirelim.

17. GÜN
PEYGAMBERİMİZDEN DUALAR

Allah’ım!
Senden hidayet, takva, iffet ve

gönül zenginliği isterim.

RAMAZAN SOHBETLERİ



İnsanları saadete
sevk eden Kur’an'ımı

okuyorum.

HER GÜN BİR SAHABE TANIYALIM
Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.): Dünyada iken cennetle
müjdelenen 10 bahtiyardan birisidir. İslam’a ilk gönül
verenlerdendir. Hz. Peygamber'in “Ümmetin Emini” olarak
nitelendirdiği, Yemen’e İslam’ı öğretmesi için gönderdiği bu
sahabinin hayatını araştırınız.

PEYGAMBERİMİZDEN HATIRALAR
Peygamberimiz, çocuklara olan sevgisini bazen onlara dua
ederek, bazen onları kucaklayıp öperek, bazen kucağına
oturtarak gösterirdi.
Nitekim Üsâme b. Zeyd, Resûlullah’ın (a.s.) kendisini bir
dizine, Hasan’ı da öbür dizine oturtup, onları bağrına
bastığını ve onlar için şöyle dua ettiğini aktarmıştır:
“Allah’ım, bu ikisine merhamet et! Ben de onlara
merhamet ediyorum!”
Bazen de çocukları bineğine alarak, omuzlarında
taşıyarak, yanaklarını okşayarak hatta onlarla şakalaşarak
onlarla ilgilenirdi.

TevfikİleriAnadoluİmamHatipLisesi'ninkatkılarıylahazırlanmıştır.

Sabah

Öğlen İkindi Akşam Yatsı

Teravih

Rabbimizle konuşmamız ve yalvarışımız anlamına gelen
namazlarımı kılıyorum.

Ramazan gecelerini nurlandıran ve Peygamber Efendimizin
sünneti olan “Teravih Namazı”nı kılmayı unutmuyorum.

İbadetlerimizi Yapalım, Günümüzü Bereketlendirelim.


